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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

1 �ી ર� અવ�તૂમહારાજ�ી 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િનતાબેન રામાભાઈ દ8સાઈ 

 

2 �ી મ9ણભાઈભીમભાઈ દ8સાઈ 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

મા0ટર ઑફ સોિશયલ વક# 

(સમાજકાય#) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 9ચરાગિસ>હ જયેશભાઈ પઢાર1યા 

3 9ઝBદાલએDEિુમિનયમ FE9ુબલી - બGHલોર, 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

મા0ટર ઑફ 9બઝનેસ ઍડિમની0L8શન 

(િવષય : NામOયવ0થાપન) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િ3તીબેન જયિંતલાલ કાર8લીયા 

4 0વ.રાઈબહ8ન કા. પટ8લના ં0મરણાથR 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ ઍFEકુ8શન 

(બી.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િવજય નરશીભાઈ ધરUયા 

5 0વ.શારદાગૌર1 3. ક0વેકરના ં0મરણાથR 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

મા0ટર ઑફ ઍFEકુ8શન 

(એમ.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 
દિપકાબેન !રુ8શભાઈ પટ8લ 

6 0વ.YZમણીબહ8ન જ. ગોરના ં0મરણાથR 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ ઍFEકુ8શન 

(
હBદ1 બી.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 
હતાજંલીબેન સકારામભાઈ પવાર 

7 0વ.3ો. રાસ9બહાર1લાલના ં0મરણાથR 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ(સમાજશા\ 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી લા]ભુાઈ સવદ1યાભાઈ ભીલ 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

8 �ી3મોદભાઈ જોશી 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ ઍFEકુ8શન (
હBદ1 બી.એS્.) 

�ે_ઠ છાbાલય Uવન – સdહૂUવન 

ભાઈઓમા ં3થમ 

�ી િવfલુgુમાર િવhલભાઈ વસાવા 

9 �ી3મોદભાઈ જોશી 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ ઍFEકુ8શન (બી.એS્.) 

�ે_ઠ છાbાલય Uવન – સdહૂUવન 

બહ8નોમા ં3થમ 

�ી હ8તલબેન ચjુંભાઈ ચૌહાણ 

10 ડૉ.ઈlBદરાબહ8ન 
હવR 3ે
રત �ી પાSુંરંગ દ8શપાડં8 

!વુણ#ચ%ંક-2022 

સામાmજક િવnાન િવoાશાખામા ં

0નાતક ક2ાએપર12ામા ં3થમ 

�ી િનતાબેન રામાભાઈ દ8સાઈ 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

1 ડૉ.ગીતા 
કરણgુમાર શાહ 

રજતચ%ંક-2022 

પો0ટ NેFEએુટ 
ડqલોમા ઇન યોગિવoા 

પર12ામા ં3થમ 

�ી મીના2ી 

 

2 ડૉ. જયેશભાઈ જશવતંરાય દ8સાઈ fવૂ# gુલપિત, સૌ. 

Eિુન. 

રજતચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (અથ#શા\ 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી કમલેશભાઈ 
દનેશભાઈ મીઠાપરા 

 

3 ડૉ.જશવતંરાય દ8સાઈ 

રજતચ%ંક-2022 

બૅચલર ઑફ સાયBસ (!ZૂમUવાsિુવnાન 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી અપે2ા ઉપેB%ભાઈ પડંuા 

 

4 �ીમતીહસdખુબા જશવતંરાય દ8સાઈ 

રજતચ%ંક-2022 

ડૉvટર8ટ ઑફ 
ફલોસૉફ1 (પીએચ.ડ1.) 

(આ
દવાસી િવષયક સશંોધન માટ8) 

�ી ગીતાબહ8ન બા]ભુાઈ ગામેતી 
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��9�: (�� ��,�-к) 

�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

1 �ીgુલપિત 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િનતાબેન રામાભાઈ દ8સાઈ 

 

2 �ીgુલપિત 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ Yરલ 0ટડ1ઝ (Nામિવoા 0નાતક) 

(Nામઆયોજન અને િવકાસ) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િસwાથ# ભરતભાઈ પટ8લ 

 

3 �ીgુલપિત 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (અથ#શા\ 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી કમલેશભાઈ 
દનેશભાઈ મીઠાપરા 

 

4 0વ.�ી મગનભાઈ 3. દ8સાઈ 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (xજુરાતી 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 
હરલ હષ#દભાઈ સાકં9ળયા 

 

5 �ીશાyBતલાલ U. ગાધંી 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 


હBદ1 ભાષાOયવહાર-પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી 
દશાબેન કાBતીભાઈ 3zપિત 

6 �ીરમણલાલ મશYવાલા પ
રવાર 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (ઇિતહાસ 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િનતાબેન રામાભાઈ દ8સાઈ 

 

7 �ી3િમલા gુ{ુવા ફાઉBડ8શન 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

ભારતમાસંમાજકાય#-પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી |
કતાબેન 
હ>મતભાઈ વા9ણયા 

8 0વ.�ી નરહ
રભાઈ }ારકાદાસ પર1ખ 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

ક~qEટૂર ઍ�qલક8શન-પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી 
દશાબેન કાBતીભાઈ 3zપિત 

9 0વ.�ી હ
રલાલ મા. દ8સાઈ 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

ગાધંીિવચાર દશ#ન-પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી |
કતાબેન 
હ>મતભાઈ વા9ણયા 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

10 0વ.�ી િવhલદાસ મ. કોઠાર1 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

ખાદ1િવoામા ં3થમ (સાદરા ક8B%) 

�ી જય જયિંતભાઈ પચંાલ 

 

11 0વ.�ી િવhલદાસ મ. કોઠાર1 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ આ-્#સ (0નાતક) 

ખાદ1િવoામા ં3થમ (રાધેંz ક8B%) 

�ી કાજલબેન જગાભાઈ ચૌહાણ 

 

12 “3ોફ8સરકાિંતભાઈ દા. ઓઝા અને પ
રવાર 3ે
રત” 

0વ. �ીમતી સર0વતીબહ8ન દા. ઓઝા 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ વૉક8શનલ (�ડ 3ોસેિસ>ગ ટ8vનોલૉU) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ઝીલ dકુ8શભાઈ પટ8લ 

 

13 �ીડ8BEબુબહ8ન બા. રાવલ પ
રવાર 3ે
રત 

0વ. �ી ભારતીબહ8ન બા�ભુાઈ રાવલ 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ વૉક8શનલ (�ડ 3ોસેિસ>ગ ટ8vનોલૉU) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ઝીલ dકુ8શભાઈ પટ8લ 

 

14 “3ોફ8સરકાિંતભાઈ દા. ઓઝા અને પ
રવાર 3ે
રત” 

0વ. �ીમતી રંભાબહ8ન ઓઝા 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ વૉક8શનલ (�ડ 3ોસેિસ>ગ ટ8vનોલૉU) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ઝીલ dકુ8શભાઈ પટ8લ 

 

15 0વ.�ી રા�B%ભાઈ દ8સાઈ 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ સાયBસ (!ZૂમUવાsિુવnાન 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી અપે2ા ઉપેB%ભાઈ પડંuા 

 

16 �ીસોમાલાલ બ. મોદ1 - �ઝાવાળા 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ 
ફ9ઝકલ ઍFEકુ8શન ઍBડ 0પો-્#સ 

(શાર1
રક િશ2ણ અને રમત 0નાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી એલીસ સજંય 
�િ�યન 

 

17 �ી UતેB% gુ{ુવા 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ 
ફ9ઝકલ ઍFEકુ8શન (બી.પી.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િવશાલ 3િવણભાઈ મકવાણા 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

18 �ીgુલપિત 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ ઍFEકુ8શન (બી.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િવજય નરશીભાઈ ધરUયા 

 

19 0વ.�ી 3ભાશકંર xલુાબશકંર આચાય# 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ ઍFEકુ8શન (
હBદ1 બી.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 
હતાજંલીબેન સકારામભાઈ પવાર 

 

20 �ીgુલપિત 

પા
રતોિષક-2021 

મા0ટર ઑફ ઍFEકુ8શન (એમ.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 
દિપકાબેન !રુ8શભાઈ પટ8લ 

 

21 �ીડા�ાભાઈ U. નાયક 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : xજુરાતી) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 3
દપભાઈ ખાનિસ>ગ વસાવા 

 

22 �ીબસતંલાલ લેખરાજ વા_ણRય 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : 
હBદ1) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ભગવતીબેન ઈBjુભાઈ ચૌધર1 

 

23 �ીના�ભુાઈ બારોટ 

અdતૃ મહો�સવ સિમિત 3ે
રત 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : 
હBદ1) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ભગવતીબેન ઈBjુભાઈ ચૌધર1 

 

24 �ીશાિંતલાલ Uવણલાલ ગાધંી 

સBમાનિનિધ સમિપ�ત 0વ. �ી આચાય# gૃપાલાણીU 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : સમાજશા\) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી |જનાબેન હસdખુભાઈ ચૌધર1 

 

25 0વ.�ીદા બસંીધર પચંોલી 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : અથ#શા\) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ઉ�સવ 
ક
રટgુમાર dજુપરા 

 

26 0વ.�ી f{ુુષો�મદાસ ગો. પટ8લ - લાભંવેલ 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : ઇિતહાસ) 

પર12ામા ં3થમ 

સજંયgુમાર ઠાકરશીભાઈ ડ8રવા9ળયા 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

27 �ીસોમાલાલ બ. મોદ1 - �ઝાવાળા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ  

(િવષય : પbકાર�વ અને સdહૂ3�યાયન) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી પાથ# 3બોધચ%ં િbવેદ1 

 

28 0વ.�ી મ�ુંલાબહ8ન શાિંતલાલ આચાય# 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ (િવષય : xજુરાતી) 

ભાષાિવnાન-પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી યોગે�ર1 જયિંતભાઈ ગામીત 

29 �ીરમણલાલ મા. શાહ 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ સોિશયલ વક# (સમાજકાય#) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 9ચરાગિસ>હ જયેશભાઈ પઢાર1યા 

 

30 0વ.�ી નવનીતલાલ દયારામ જર1વાલા 

મેમો
રયલ ફ8િમલી પ��લક ચે
રટ8બલ L0ટ 3ે
રત 

0વ. કો
કલાબહ8ન જર1વાલાના ં0મરણાથR, 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ સોિશયલ વક# (સમાજકાય#) 

2ેbકાય#-પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી દ2ાબેન ક8શવભાઈ ચાવડા 

31 ડૉ. 3િવણભાઈ પડંuા, 3dખુ�ી, 

xજૂરાતિવoાપીઠ સમાજકાય# સગંઠન 3ે
રત 

ડૉ. પરમે�ર1 દયાલ ઉ�gૃ_ટતા એવોડ# 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ સોિશયલ વક# (સમાજકાય#) 

સમાજકાય#-સશંોધન પાઠu�મમા ં3થમ 

�ી અUતgુમાર અશોકભાઈ દંતાણી 

32 �ીક�ભુાઈ લ. શાહ સBમાન સિમિત 3ે
રત 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ લાઇ�ેર1 એBડ ઇBફમRશન સાયBસ 

પર12ામા ં3થમ 

�ી કોમલબેન !રુ8શચ%ં પડંuા 

 

33 �ી મ
હપતિસ>હ ધીYભા વાઘેલા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ લાઇ�ેર1 ઍBડ ઇBફમRશન સાયBસ  

પર12ામા ં3થમ 

�ી કોમલબેન !રુ8શચ%ં પડંuા 

 

34 �ીસોમાલાલ બ. મોદ1 - �ઝાવાળા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ ક~qEટૂર ઍ�qલક8શન 

(ક~qEટૂર િવિનયોગ અ�0ુનાતક) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િનશાબેન પકંજભાઈ રાવળ 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

35 �ીસોમાલાલ બ. મોદ1 - �ઝાવાળા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ ક~qEટૂર ઍ�qલક8શન 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ર8�મા jુલભભાઈ કાછ
ડયા 

 

36 �ી|બેલાલ મ9ણભાઈ નાયક 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ સાયBસ (િવષય : !ZૂમUવાsિુવnાન) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી સૌ~યા ઉપેB% િતવાર1 

 

37 0વ.કંચનબહ8ન બા�લુાલ આચાય# 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ સાયBસ (િવષય : !ZૂમUવાsિુવnાન) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી સૌ~યા ઉપેB% િતવાર1 

 

38 �ીસોમાલાલ બ. મોદ1 - �ઝાવાળા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ 
ફ9ઝકલ ઍFEકુ8શન (એમ.પી.ઍS્.) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી સિવતા સામUભાઈ બરાડ1યા 

 

39 મા��ૃી0વ. શgુBતલાબહ8ન ર. fરુાણી પ
રવાર 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ 9બઝનેસ ઍડિમિન0L8શન 

(િવષય : NામOયવ0થાપન) 

પર12ામા ં3થમ 

�ી િ3તીબેન જયિંતલાલ કાર8લીયા 

 

40 �ીમતીકાBતાબહ8ન સોમાલાલ મોદ1 (�ઝાવાળા) 

પા
રતોિષક-2022 

પો0ટ NેFEએુટ 
ડqલોમા ઇન ક~qEટૂર ઍ�qલક8શન 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 
દOય સUંવgુમાર ભાવસાર 

 

41 �ીમતીકાBતાબહ8ન સોમાલાલ મોદ1 (�ઝાવાળા) 

પા
રતોિષક-2021 

પો0ટ NેFEએુટ 
ડqલોમા ઇન ક~qEટૂર ઍ�qલક8શન 

પર12ામા ં3થમ 

�ી 9ચરાગgુમાર 3કાશભાઈ રાવલ 

 

42 �ી ઉમરશીભાઈ gુ{ુવા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ યૌ9ગક આટ# ઍBડ સાયBસ  

પર12ામા ં3થમ 

�ી રજની 
�_ણgુ�ી 

 

43 �ીબસે�રદયાલ શ�ંદુયાલ ભ�નાગર 

પા
રતોિષક-2021 


હBદ1 સેવક 

પર12ામા ં3થમ 

�ી ઈશાન સજંયભાઈ ચૌધર1 
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�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

44 �ીસ�ંયાબહ8ન બા]ભુાઈ ઠાકર પ
રવાર 3ે
રત 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ 
ફલોસોફ1 (એમ.
ફલ.) 

xજુરાતી િવષયમા ં3થમ 

�ી જમનાબેન !કુયા#ભાઈ ચૌયા# 

 

45 �ી વષા#બહ8ન ચ%ંકાBતભાઈ પટ8લ 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ 
ફલોસોફ1 (એમ.
ફલ.) 

Nથંાલય અને મા
હતીિવnાન િવષયમા ં3થમ 

�ી zxિૃતબહ8ન ડા�ાભાઈ પટ8લ 

46 0વ.�ી લીલાકાતં િમ�ા 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ 
ફલોસોફ1 (એમ.
ફલ.) 

િશ2ણશા\ િવષયમા ં3થમ 

�ી માયા મગનલાલ mજDકા 

 

47 0વ. ભારતીબહ8ન ર. પટ8લના 0મરણાથR  

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ લાઇ�ેર1 એBડ ઇBફમRશન સાયBસ  

પર12ામા ંબહ8નોમા ં3થમ 

�ી કોમલબેન !રુ8શચ%ં પડંuા 

 

48 0વ. રમણલાલ લ. પટ8લના 0મરણાથR  

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ લાઇ�ેર1 એBડ ઇBફમRશન સાયBસ  

પર12ામા ં3થમ 

�ી ગોપીકાબેન બીપીનચ%ં રાવલ 
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�,к; <3�=к�� (�� ��,�-к) 

�મ પા
રતોિષક�ુનંામ પા
રતોિષકમેળવનાર�ુ ંનામ 

1 �ીિવhલભાઈ ઝવેરભાઈ f{ુુષો�મભાઈ પટ8લ 

પા
રતોિષક-2022 

બૅચલર ઑફ સાયBસ (!ZૂમUવાsિુવnાન 0નાતક) 

પર12ામા ંબહ8નોમા ં3થમ 

( .1,000-00 રોકડા) 

�ી અપે2ા ઉપેB%ભાઈ પડંuા 

 

2 �ી ચૌલા gુ{ુવા 

પા
રતોિષક-2022 

પી.U. 
ડqલોમા ઇન ઓ
ડયો-િવ
ડયો 3ોNામ 

(ટ1.વી.) 3ોડvશન 

પર12ામા ં3થમ  

( . 1000/- રોકડા) 

�ી િન9ખલિસ>હ mજતેB%િસ>હ યાદવ 

 

3 �ી ચૌલા gુ{ુવા  

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ આ-્#સ  

(િવષય : પbકાર�વ અને સdહૂ3�યાયન) 

પર12ામા ં3થમ  

( . 1000/- રોકડા) 

�ી પાથ# 3બોધચ%ં િbવેદ1 

 

4 �ી 3િમલા gુ{ુવા ફાઉBડ8શન 

પા
રતોિષક-2022 

પી.U. 
ડqલોમા ઇન LાBસલેશન (ઍડ ઑન કોષ#) 

પર12ામા ં3થમ  

( . 1000/- રોકડા) 

�ી ગણેશભાઈ બSુંભાઈ પવાર 

 

5 �ી 3િમલા gુ{ુવા ફાઉBડ8શન 

પા
રતોિષક-2022 

મા0ટર ઑફ સોિશયલ વક#  

(મનો9ચ
ક�સક1ય સમાજકાય#) 

પર12ામા ં3થમ  

( . 1000/- રોકડા) 

�ી સગંીતાબેન 3તાપભાઈ ખાટં 

 

 

* >?� �� ��,�-к � ����� �	
����� *@��� A�’ ��$ ��	���� #���$C #�0. *��ш.. 

 

 

����х : ��-��-���� (;F. ��GхH CI) 
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